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 الجزء األول

 البانزرميالد فرق 

نوات بثالث س الثانية العامليةفقط قبل نشوب احلرب  م1936ية يف عام األملان البانزرنيا مع فرق املأتبدأ قصه 
( كانت 1 ابنزر) والغري فعالةالداببة الصغرية  علىكلي   وبشكل شبهية معتمدة األملانحيث كانت القوات 

م 1939يف عام  داببة 1200ها أعداد زتاو جتعدداً حيث  كثرائلية لكنها كانت األمن سيارة ع أكربابلكاد 
 ية.األملانحيث شكلت العمود الفقري لفرق الدابابت 

Panzer 1 

بتسليحها الضعيف  حىت!ة ( كداببة مقاتل1 البانزرمن الصعب اعتبار ) ،ةتدريبي داببةك  ألسا صممت اب
قيادة  قاً كداببةوالحكانت الداببة مناسبة فقط لالستطالع   للغاية يقوتدريع رقاملكون من مدفعني رشاشني 

ة بينما يف ساحة املعرك االتصاالتامر من قادة الكتائب إىل امليدان حيث حافظت على و عن نقل األ ةمسؤول
ا نفس تقريب قمهاوتعطي طامالئمة للقتال املباشر  كثرمكنتها حركيتها املعقولة من متابعة حركة الدابابت األ

ة أن ية يف ذلك الوقت. ضمن تسليح الداببة اخلفيف قدرة حمدوداألملانيف الدابابت  أصالً املنخفضة  احلماية
بني  ضمن جمال مهامها يف اجململ بل احلفاظ على االتصال ةاليالقتاحتاجت هلا لكنها كداببة مل تكن املهمات 

 ابنزرية من البائسة )ألملانا وتكنلوجيا الدابابتاعة التشكيالت املختلفة فقط يف فرتة ثالث سنوات ستتطور صن
 كمااًل.  كثر( داببة احلرب األاتجير 6 ابنزر( إىل املرعبة )1
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 ابنزر) ةاملرعب إىل (1 نزراب) ةمن البائس يةاألملان وتكنلوجيا الدابابتثالث سنوات ستتطور صناعة  ةفقط يف فرت 
 .كماالً   كثراحلرب األ ةدابب اتجير (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتلر  أدولف

شخصي بدون دعم هتلر ال هإليما وصلت  إىلما كانت لتصل  يةاألملانالدابابت  ةصناع أبنقرار من املهم اإل
قام  ليتامقامراته شهرة تلك  ولعل أشهر ةن حسب كل مقامراته بدقإو  كان هتلر مقامراً   ة،العسكري ةللصناع

ما  رضاأل ىعل مما كانت فعالً  كثرياً   ىقو أكانت   يةاألملان البانزرقوات  أبنمههم فيها أو يت الهبا ضد احللفاء 
 !حسنوا استخدامهأ مثيناً  وقتاً  لألملان ىعطأ

مشكو   ةحينها قو  يةاألملانكانت الدابابت   م1939 الروسي املشرت  لبولندا عام األملاينحدث هذا مع الغزو 
 ةهجومي ةي عمليأب ةن قادر و ن تكأمن  أقلرق الو  ىالدابابت عل وكانت خصائصحوال حسن األأا يف همر أب
 أوب الربق حر  ،ةجديد ةعندما طبقت عقيدة تكتيكي ةهتلر املدروس ةالغزو لكن جنحت مقامر  ىمستو  ىعل

Blitzkrieg  بولندا هاينز جوداراين وبطل محلةبدعها بطل احلرب أاليت. 
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Blitzkrieg 

لة اجلمتلك  طالقاإل ىن ال ترحبها علأما إو  ةاحلرب بسرع ن تربحأما إ: مام خيارينأت فإن أملانيالو كنت 
هبذا االجتاه  ألملاناسباب تفكري أمتاما  يت قاهلا القائد الربيطاين و املؤرخ العسكري جوردون كورجيان تلخصال

 ةيعالطب الثروات و ال ةالسكاني ةفال تسمح ظروف العمق االسرتاتيجي و ال الرتكيب ةي احلرب اخلاطفأ حتديداً 
 ةطبيعي أوكانت   ةحتمل حرب حتمل طابع استنزايف سواء كان ذلك االستنزاف يف املوارد بشري ةبرفاهي لألملان

للقيام  لغايةلبولندا( بشكل متخصص  ةبعد محل خصوصاً ) يةاألملانصممت الدابابت  عليهيف الوقت و  حىت أو
 فة.لنظرايت احلرب اخلاط بدورها وفقاً 

وا السباقني كان  والرو  وبشكل مشرت  األملان أن إالكان بريطانيا   اخلاطفةاحلرب  ةكر ف أسا  أن وابلرغم من
يا متاما سواء يف اجلانب بينما ختلفت بريطان احلديثةدور الدابابت يف احلرب  ومعقدة عنبتقدمي نظرايت تفصيله 

 الربيطانيةكانت الدابابت   راحللدابابهتا يف بعض امل الفنيةاملواصفات  وحىت يفطول اخلط  علىالنظري العقائدي 
 ألسلوبا سلك كل طرف منهم األملاينالسوفييت  ناو التعبعد انتهاء  ،والروسية يةاألملانشاان من منافساهتا  أقل
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 Deep العميقة ةاملعركما يسمي بعقيدة  إىلفحينما انتهي الرو  لتطوير نظرايهتم  اخلاصةلظروفه  األنسب
battle Doctrine ،  اخلاطفةلتطبيق عقيدة احلروب  ملاناألاجته Blitzkrieg 

 اخلاطفةو  املركزةاهلجمات  أسا  ىاملوضوع فهي تقوم عل راو حم أحدكوهنا   اخلاطفةاحلروب  نظريةعن  أما
ابت يف اجتاهات الداب مسايرةتستطيع  احلركة سريعةو  ةمميكن مشاةو قوات  متخصصةابستخدام فرق دابابت 

ك مع دعم جوي ذل زاو تتج الأ علىمتوسطة حبسب املوقف  إىل قصريةت ايمديف ة و حمددة و حمدود تكتيكية
 السرعة مابستخداه مث متوضع دفاعات إعادة علىبشكل جيرب الطرف املدافع  األفرعتنسيق اتم بني خمتلف قريب و 

 مابستخدا ةعبسر  هاعليالقضاء و  أبكملهاتشكيالت  بتوازن العدو وحماصرة اإلخالليتم  احلادة راتاو املنو 
 obliqueorderـنوعا ما كال املتطرفة راتاو املنبعض  حىتو  رةاو املنحروب و  املشرتكة األسلحةتكتيكات 

يف مجعها  اصةخلدابابت ذات مواصفات  اإلنشاء حديثة يةاألملانتشكيالت الدابابت  قادةللقيام هبذا احتاج 
 .ومحاية الدروع وقوة النريان احلركيةبني عوامل 

 ندا بول غزو

تقييم  ىلإاستخالص الدرو  من محلتهم وصلوا  ويف خضم األملان القادةخلص  أن إالرغم جناح محله بولندا 
 أهنم البانزرتشكيالت  قادة أمجل حيث ،للغايةسليب  وكان التقييم كله األملاين وقدرات اجليشقدرات دابابهتم 

 األملان وقد فصل الدعم املناسب وال ميلكون ا األسمن  ةاليالقت العقيدةال ميلكون دابابت تتناسب مع 
 :ايلكالتتقييمهم  

 لزايدةحباجه ماسه  كانت  4و ودابابت مار  الناريةمتاما يف القدرة  ضعيفة 2ومار   1مار   دابابت -1
 .التدريع

  كبريةسافات  م تغطية علىقدراهتا  أن إالمن حيث التسارع  مقبولةكانت   نإو  احلركية الداببةقدرات  -2
لكنها  أسبوعميل يف  140 بتغطية احلملةيف تلك  ابنزرفرق  7حيث قامت  للغاية حمدودةت كان

 .من الوقود كبريةاستهلكت كميات  
 .ياً لوجيست كان صداعاً   الطويلةبعد قطع املسافات  اً خصوص املعركة أرض علىالدابابت  ةإدام -3
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كانت   اةاملشو  ،األرجل حىت أو األحصنة على ةجمرور  ماإكانت   يةاألملان املدفعيةو  املشاةمعظم قوات  -4
 .اجلديدة للعقيدة اخرتاق عميق تبعاً  أيو هذا يقلل من فرصه جناح  ةراجل

 املختلفة األسلحة حىتو  املختلفةوي لتعزيز التنسيق بني الوحدات أدىالتوسع ابستخدام االتصال الر  أمهية -5
 .(املعركة إدارة)

ائص صو التحصينات لقصور خ املشاة مواجهةيف  ة بشدالدروع تعاين ةملواجه اجملهزةالدابابت  -6
 .مقذوفاهتا ضد تلك التهديدات

  .القدرات بشكل خميف يف املدن حمدودةالدابابت  اً أخري  -7

من  ولندا،بالفضل يف حتقيق نصر ساحق ضد  األملان لدى املتفوقةالرغم من كل ذلك كان للتكتيكات  على
 ولذلك كان قد تبنتها بشكل كامل يةاألملان اعليال القيادةنفسها مل تكن حرب الربق  أن إىلهنا  اإلشارةاملهم 
 أملانيانظر ذراع م ويصبح بهالتكتيك بنفسه كي يستطيع تسويقه الحقا  فاعلية مدى إظهارجودراين  على

 .املستقبليةلتصميم دابابهتم  ألملانايتجه  اجلديدةالنظرايت  وعلى أسا املدرع 

  وحروب الربق 3مارك  ربانزجديدة مع  بداية

ستحتاج للتعامل مع نوعني رئيسيني من  القادمةالدابابت يف احلروب  أنكان قد فهم   م1939يف العام 
  :للغايةالتهديدات كالمها خمتلف 

  :داببةضد  داببةل كان سيناريو و التهديد األ -1

لو كان انفجارا  ىتح اإلنفجارملتوسطة وحىت وا اخلفيفة األسلحةنريان  قاومةملمنذ بداايهتا كانت مصممه  الداببة
  .الداببةمباشرا ضد 

اخرتاق  ةولتحقيق قدر اق االخرت  على ضئيلة قدرةذات  قوةتعترب  التقليدية املتفجرة القوة ،الداببةدرع  مواجهةيف 
 ل الطاقموقت لداببةاكافيه لتحقيق اخرتاق عن طريق ثقب درع   سرعةتتحر  ب أن القذيفة علىينبغي  ةمناسب

 .إصابتهم والداببة أو الطاقمكفائه الدروع هي ما حيدد جناه   التوضيحية،بداخلها كما ابلصور 
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  مم 88شريمان مت اخرتاقها بواسطه مدفع من عيار  داببةل األوىل الصورة

 
 ندر بريطاينو أب 17ابلكاد اخرتق بواسطه مدفع  اتجير 6مار   ابنزراملانيه  داببةمن درع  ةقطع
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السواء  على والغربية يةاألملانكانت كل الدابابت   م1939يف عام  لألملانتلك الصور مبا كان متوفرا  مقارنة
 ةالفوهي السرعةمم ذو  50خليار املدفع من عيار  األملانلذلك اجته  ، نسبيا صغريةلالخرتاق من عيارات  عرضة

 .هديدات املتوقعه حينهاقد كان كافيا ضد التو  3مار   ابنزرلتسليح دابابت  كبريةال
 :للدابابت اضاد امل املدفعيةالغري مدرعه ك دهدا و التحصينات و األ اشا هتديد امل -2

 شاةامل لتسليح يتناسب مع كل من ةفمازالت الدابابت حباج ، ةالتصدي للدابابت كان فقط نصف القص 
 .أمامها ةضئيل فائدةللدروع ذات  اخلارقةكانت القذائف   أهدافالدشم و التحصينات و هي و 

 مضادة وع وأخرىمضادة للدر  قذيفةبني  ةيالتدمري  القوةفرق  ةميكن مالحظ التاليةيف هذا التسجيالت النادرة 
 :هدافمن األ الفئةللتحصينات ضد نفس 

YvT7Is9Mhttps://www.youtube.com/watch?v=Ee7 
 :ثري الساحق هلاأالت مدىو  ةاملنخفض القذيفة سرعة مالحظةيف هذا الفيديو ميكن 

https://www.youtube.com/watch?v=MOFnVIFx_-8 

لتحييد مل الرئيسي هي العا ةالفوهي السرعةالتصدي ملثل تلك التهديدات مل تكن  فإن ،كما توضح التسجيالت
 ةشديد ةار ذات حشو العي كبرية  قذيفةاملقذوف ذاته حيث احتاجت الدابابت ل طبيعةالتهديد لكن كان العيار و 

 .كرباأللذلك مت تفضيل العيارات  ىكرب   ةمهيأاملقذوف فلم تكن ذات  سرعةما أ اإلنفجار

لكن  ،اةشضد كل من الدروع و التحصينات و امل جيدة قدرةكان جيب الدمج بني   ةمتوازن داببةلتصميم 
يكن  التكنولوجي حينها مل ىابملستو و  حداسالح و  منظومةصائص كال املدفعني يف دمج خ ةظهرت مشكل

 : ةخمتلف حلوالً  األملانسلك كل من احللفاء و  األمرهذا  علىممكنا للتغلب  األمر

  :األلماينالتصور 

كل املهام   داببةلوره ال ضر  إىلو ابلت ةدابابت متوازن قوةهو  اجلديدةلعقيدة حرب الربق  تبعاً  األملانكان تصور 
 ىحدإفتختص  ددةحملتصميم نوعني منفصلني من الدابابت حبيث يتخصص كل منهم مبهمه  األملانه اجته يعلو 

لكن  كبرية  وهيةف سرعةو يطلق قذائف ذات  السبطانةل يالدابابت بقتال الدروع و يتم تسليحها مبدفع طو 

https://www.youtube.com/watch?v=Ee7YvT7Is9M


-10- 
 

ملم مضاد للدابابت و كان هذا التسليح  50عيار  مدفع صغري من 3مار   بانزرذات عيار صغري فمثال كان لل
 م.3919عام يف  3مار   ابنزرتقريبا التسليح العياري لكل دابابت 

 
مبدفع  مسلحةكانت   3 ابنزربعض مناذج  حىتوزان و  األثقل 4 ابنزرو قد ضم كل دابابت  اآلخرما النوع أ

دافع ومواقع امل ةالتحصينات كالنقاط احملصنو  ةشاا للتعامل مع امليلاملم و قد كان مث 75من عيار  أقصر
  .الدشم حىتامليدان و  ةمدفعيلدابابت و ا اتمضاد و،ةتوماتيكيو األ
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 جيدةكانت للدابابت و  مضادة قذيفةللدابابت لكن الحقا طورت له  امل يكن من املمكن اعتبار املدفع مضاد
مازال  مهام هذا النوع من الدابابت حيث طبيعةسع لكن هذا مل يغري أو مهمات  مدى داببةكن للتمبا يكفي ل

 الداببةاستمرت  ليهوع فوهيةال السرعةللدروع من حيث  ضادةافع املداملدفع خبصائصه بعيدا عن متطلبات امل
 .صدي هلاللدروع الت مضادةمبدافع  املزودةبدورها يف التصدي للتهديدات اليت ال تستطيع الدابابت 

 التصور الغريب

فرق الدابابت  ةمهماهتا مل يكن هنا  وجود لفكر  طبيعةب العقائدي خبصوص دور الدابابت و لف الغر لتخ نتيجة
حيث  ةارتباكها كانت نظره شامل علىالغرب للدابابت  ةالغرب لذلك كانت نظر  لدىجيوش الدابابت  أو

 ، War winning weapon كل املهام و سالح احلرب الرابح دائما  داببةهنا أ على داببةنظروا لل
  م.1942العام  حىتاستمر هذا التخبط العقائدي و التصميمي و 

 شاةتشكيالت امل ضمن صغريةمل يكن هنا  تصور وجود فرق للدابابت بل وزعت الدابابت يف جيوب  عليهو 
 مبدفع ةحداالو  لداببةاخالفه مت تزويد التحصينات و ات كالتصدي للدروع و التهديد كافةمع   الداببةو لتتعامل 

للتعامل  فوهيةال رعةالسيف  أقليف العيار و  أكربللتعامل مع الدروع و مدفع  فوهيةال السرعة اىلصغري العيار ع
 .املدفعيةمرابض و  شاةاملمع التحصينات و 

  .لفرنسيةايكان بشكل واضح يف هذا االجتاه يف تصميم دابابهتم من طراز شار يب األمر جته كل من الفرنسيني و ا
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 م.1942يف داببتهم يل جرانت املنتجه عام  يكاناألمر و 

 
نسيق عمل املدافع كان ت  ،الواقع أرض علىالورق لكن  علىكمواصفات   داببةابلنظر لل التصور نفسه كان ثورايً 

جاعال منها هدف  ،الداببةلزايده حجم و سيلويت  رئيسية أسلحةعده  إضافةتسبب  أيضاً كابوسا   ةاملختلف
مكان حيث كان إب الفرنسيةحاال من الشار يب  أفضل األمريكيةجرانت  3ام  اببةدال ختطئه العني كانت 
قذائف  إىل ضافةللدروع ابإل خارقةقذائف  إطالقملم  75من عيار  الطويلة السبطانةمدفعها الضخم ذو 

نسيق ابلت تضمنت استخدام الدابابت اليت يةاألملانو بذلك كانت جوااب مناسبا للتكتيكات  اإلنفجار شديدة
 مم.88ـللدابابت و مدافع ال ضادةمع املدافع امل

كان   طقمألاتفضيال من  كثرذي كان األالو  كرباألفاملدفع ذو العيار  للغايةقصور التصميم كان واضحا  
 Hullلـضاع كاو أب داببةال يسمح للو  ةدرج 360 اويةز  تغطيةب داببةال يسمح لل للغاية ءيتموضع يف وضع سي

Down Position    ي رئيسال الداببةلسالح  فضلهذا ليس املكان األ،ةالتصميمي ةلذلك فمن الناحيو
استخدام  أو ملائلةاما من حيث تبين الدروع إ ةمشاهب الطرفني حلوال تبىن ،كن مع تقدم احلرب احلرب فيما بعدل

 ضافةإطريق قد حدث ذلك عن و للدروع  اخلارقةو  اإلنفجار شديدةكل من القذائف   إطالق على ةمدافع قادر 
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 جيدة درةقن تتحمله حيث يسمح العيار الكبري بضمان أ الداببةتستطيع  كبرية  فوهية سرعةمدفع ذو  أكرب
 ة.أدىضد الدروع املع ةمضمون قدرةن العيار الكبري ضمن أكما   اإلنفجار شديدةلقذائفه 

 : غزو فرنساىالكرب رةالمقام

أي كاألخري يف غزو بولندا و بشكل ساحق، و مقامرة  جنحت هتلر العسكريني، قادةالرغم من ختوف  على 
كبري   هتلر اهتمامه جتاه فرنسا و انزعج جنراالته بشكل وجهر، أكثهتلر لتحقيق مكاسب  ةمقامر ازدادت شهي

لكن يف املقابل اجتمعت كل من  ن النصر السهل يف بولندا ال ميكن ضمانه ضد فرنساأفقد كان يف تصورهم 
 قوةحقيقه  اءأخف النازية يف كل من ةلة الدعائياآل حىتوبه بدقه و تفوق جيشه العقائدي و مقامرات هتلر احملس

 ،نسيني حينهامن من ما توفر للفر  أقلبكثري مما ظنه احللفاء و  أقلقد كانت و  رضاأل على األملانية البانزرفرق 
 قوةمن تلك ال ةاملالك ةاالستفاد القتالية العقيدةخصوصا التفوق يف أيضًا وفرت تلك العوامل و 

 داببة  2500توفري ما ال يزيد عن  على قدرةال لألملانكان   ،فبالنظر ملا توفر لكل من الطرفني أصالً  صغريةال
  فقط يفاألملاينمل يكن التخلف  األملان مواجهةيف  داببة 4500بينما وفر كل من الربيطانيني و الفرنسيني 

العدائيات  واجهةميف  للغاية حمدودة قتاليةيف اجململ ذات قدرات  ملانيةاألمعظم الدابابت  حىتن إبل  عداداأل
 داببةك  كبرية  يةقتالمن دابابت ذات قدرات  قليلة أعداد على األملاينالرغم من ذلك حصل اجليش  على ةاملتوقع
 أكثر ملاناألمل ميلك  ، م1940دابابت العامل حينها و لكن يف العام  أفضلو قد كانت من  ، 4مار   ابنزر
 %10ز و ادروعا مل تتج األثقلتسليحا و  فضلاأل املهامجة الداببةكانت   عليهو  4من طراز مار   داببة 200من 

 .املهامجة القوةمن جمموع 
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 4مارك  بانزر

ن الكثري من املؤرخني إبل  األملان لدىالدابابت تكيفا  أكثرطول مسار احلرب من  علىو  الداببةكانت تلك 
 على أفضلثر أن يكن له أكن ميكان   اهلجومية 4مار   البانزر قدرةو  محايةالستمرار بتحديث ا أبنجادل 
 Superb all round االيمث الداببةفقد كان تصميم  تاجيرالثر و بأن من تبين دابابت كالاألملايناجليش  أداء

design   تغيري يف  أوايف ضإ ي تدريبأ األمرن يتطلب أ أو يلاالقت داءن يتاثر األأويتقبل التطويرات بدون
 Panzer IV Ausf.J مثال كطراز 1944يف عام  4مار   البانزر إليهابلنظر ملا وصلت  يةاإلنتاج اآللية
 ةل الواضحهذا الرأي له من الدالئ ن من تبىنأقرار و بثقه األردين ببلجيكا ميكننا اإلذي شار  يف معار  وال

 .للتمسك به

 
 : من عدمه ديثةاحل الداببةجناح  اليوما عليهيقا   اليتسبب يعود للمقاييس ي لأؤيد هذا الر أشخصيا 

  اإلنتاجيةيبنون دابابهتم مع مراعاه عنصري التوسع و  األملانكان   4\3 البانزرففي دابابت 
Expandability and produce-ability  إضافة ةن تكون فرصأاملقصود هبذين العاملني و 

العام و ال يتسبب  داءن يتسبب يف مشاكل ال ابألأ صميم تصميم الدابابت من دون التعديالت و الرتقيات يف
 طقميري جذري بتدريب األتوقفه وبدون تغ حىت أو اإلنتاججيل أمتسببا بت اإلنتاجلتغيري خطوط  ةالتعديل ابحلاج

 بةالداب تعليقيتاثر ن أمن دون  عليهاضعاف ما كانت  4ل 3من  4مار   البانزرفمثال تضاعفت دروع  ةاملقاتل
 لسبطانةان مل يزد يف العيار لكن تغري حجم املدفع من املدفع قصري إما عن املدفع و أ ،ابلوزن  الزايدةرغم  حىت

يف  دىأالتطور املع مسايرةمن  الداببةمن نفس العيار ما مكن  السبطانةمدفع طويل  إىلملم  75من عيار 
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ال لتغيري  احلاجة االثنتني من دون علىالتفوق و الشريمان بل و  رومويلكالك  الغربيةالدابابت خصوصا الدابابت 
  .بشكل كبري طقماألتغيري تدريب  أوال لتعديل و  اإلنتاجخطوط 

 الربيطانيةالكروميل 

 
 يكيةاألمر الشرميان 

 
 يكيةاألمر شرميان ال و الربيطانيةبني غرمياهتا الكروميل ويتضح الفرق الكبري بينها و  األملانية 4 بانزرصورة لل
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تلك  اكوهنم مل يهملو   4و مار   3قادت هذا الصعود دابابت كاملار   ةللقم األملانية البانزرعند صعود فرق  
 األمورراعي تلك ثر رغم تفوقها التام ابخلصائص مل تبأنو ال تاجيردابابت ال البانزرالعوامل بينما قاد اهنيار فرق 
لقد كان عدم  .ثرأنبلل نسبةابل داءاأل حىت أحياانً و  اإلدامةالتدريب و و  انهأمور الصيو كانت عبئا حقيقيا يف 

ثر بأنادت الق عليهمل تراعيها و سنذكرها الحقا و  أخرى أمورضمن  ،لتلك العوامل  تاجيرثر و البأنال ةمراعا
 !!م انفصاهلا عن الواقع و الحقا اهنيارها التا ،البانزراهنيار فرق  اتجيروالكينج  تاجيروال

 فرنسا إىلعودة 

 :قسمت كما يلي اليتالغازيه لفرنسا و  األملانية البانزرابلنظر لقوة فرق  

  1مار   ابنزر داببة 500 
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 2مار   ابنزر داببة  1000

 
 3مار   ابنزر داببة  350
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 (Combat readiness) قتاليةمل جتهز يف حاله جاهزيه  داببة 11ل ضافةابإل 4مار   ابنزر داببة  200

 
 

 بتشيكوسلوفاكيا ةيب املصنع 38-يب داببة  400
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 1900مبجمل  يفةاخلفا الدابابت عليهغلبت  اليتلبائسة من الدابابت بنظر الغرب و كانت تلك التشكيلة ا
يف تلك  ةمهامج قوةل ةعسكري ةال لكارثإ ءي شيأل ةثقيله مل تكن تشكل وصف داببة 550يف مقابل  داببة
 حىتث جعل احللفاء عامال حامسا حي لدىنظريهتا  على األملانيةكن كان التفوق يف نظرايت احلرب ل ،ةالفرت 

 !لكنها كانت قادرة بشق االنفس كما سيظهر الحقا  ، ةه املهمدىأت على قادرة اخلفيفةالدابابت 

الواضحه كنت   بابألسابولندا و  علىفرنسا يعادل نصره  علىيشهد التاريخ هلتلر بنصر ساحق  ، أخرىمرة 
 :كما يلي

ن بريطانيا كانت أرغم من فبال األملانية البانزربؤسا من تشكيل فرق  أكثركانت   الربيطانيةالتكتيكات الفرنسية  
و فولر  يطانيني السري ليدل هارتالنظري حلروب الربق و حتديدا من خالل املنظرين الرب  األسا ل من قدم أو 
 قدار مت ذلكاأل ةحدودها و لسخري ىقصالعمل أل على قادرة ةمتكامل ةدم نظر كانوا هم من ق  األملانن أال إ

عرفت الحقا  ليتاالتعقيد هم بدورهم و  ةحرب ابلغ نظرية علىذين عملوا عدوهم املستقبلي الرو  وال ةمبساعد
 .يف صفوف العدو العميقةحتقيق االخرتاقات  أو العميقة عركةابمل

 صغريةابابت يف جيوب ن توزيع الدأال إيني فبالرغم من تفوق دابابهتم يف اجململ الفرنس لدىالسبب الثاين كان  
 لألملانمات املركزه تها جتاه اهلجيعلككل ما حد من فا  الفرنسيةللدابابت  القتالية القوةتشتت لتبعثر و  ىدأ
  .اجلميع علىمتاما  ةمتفوق ةكانت متتعت بقياده ميداني  اليتو 

ن الواقع هو  لكن كااألملاينفرنسا ترجع بشكل كامل لتفوق السالح  هزمية أبنئد عكس االعتقاد السا على
ل و قام األقياده قادرة و ملهمة يف املو  ايلوعي ميداين مثو  ة كان مزجيا من تكتيكات ميدانياألملاينن التفوق أ
يف  ةيميع املشاكل التنظعن اجلمي ىأخف أيضاً نه أال إ األملايناجليش  ةقد خدم هتلر و مسع األمرن كان هذا إو 

 البانزرحلقيقية لقوات ا القتالية القوة ىأخفنفسها و ابلطبع  األملانيةيف الدابابت  ة و التصميمياألملايناجليش 
اجليش  عليهعارف عكس املت علىفرنسا مل يكن و  ةفمثال يف محل !انفسهم و عن العامل ابلطبع األملانعن  حىت

الستجالب   حىتحصنه جلر مدفعيته و األ علىالفرنسي و كان مازال معتمدا  من اجليش أكثر مميكن األملاين
 !كل من الوقود و الذخائر 
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  ،رواب الغربية بسبب القصر النسيب للمسافاتأو يف حروب  األملان على األمرثري هذا مل تظهر فداحة أت
خطاء ظهر به تلك األلوقت اليت ستيف اتغريت الصورة متاما  ،التوجه شرقا ابجتاه االحتاد السوفييت أثناءلكن 

 لألملانلنسبة اب للغايةخر ت قد أتوقن الو من حسن حظ احللفاء سيكو  ،التنظيمية أو التصميميةسواء الفنيه 
 ! ليتداركوا املوقف

****** 
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 الثاين ءالجز

 الدبابات الربيطانية

  م1941العام  حىت األملانية البانزربشكل جيد لقوات  األمورلغزو فرنسا سارت  ةيف السنني الالحق
فرق  ةتقاد مبناعبتعزيز االع ةسامهت االنتصارات السهل ،سبيل املثال علىانن اليو يف عمليات غزو البلقان و 

يف نفس  األملانن الكثري من املشاكل ع اءخفواستمر أب األملانيةاالعتقاد العام ابلتفوق املطلق للدابابت و  البانزر
ية األملان يادةالق رمل ت ألسباباالعمل به ابلفعل لكن و لنفس  أكان قد بد  اتجير 6 لبانزرا علىالعام كان العمل 
ال يف احلرب يف جم ملانياكان املنافس املباشر أل  م1941يف صيف العام  أيضاً  أفريقيايف  األمورداعي الستعجال 

كبري عن مثيالهتا   بشكل متخلفةا فني الربيطانيةهي بريطانيا كانت الدابابت  ةمن يواجهها مباشر الدابابت و 
قد يلقيه احللفاء  شيء أي على قادرةكانت   4و  3 ابنزردابابت  أبن األملان لدىما عزز االعتقاد  األملانية
دت أ اليتالربيطانية و  Crusader الكروسيدر  داببةك  خلدمةاب جديدةيف احلديث عن دابابت  حىتبوجههم 

 .بشكل مريع

 Crusaderالكروسيدر  الدبابة 
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 ميكانيكيةيوب و ع سيءمن تصميم  الداببةبه  ىن تبتلأكانت الكروسيدر ابلتحديد تعاين من كل ما ميكن 
 إىل خرىاألزات من كل الطرايف كل دابابته من هذا الطراز و  ةجعلت اجليش الربيطاين حينها يفقد الثق ةلدرج

التوجه  ناءأثخلفها  الربيطانيةترت  مجيع دابابهتا  م1943يف العام  واألمريكية الربيطانيةاحلد الذي جعل القوات 
 !يكية األمر االكتفاء بدابابت اجلرانت و الشريمان و  إبيطاليا األملانملالحقة  أفريقيامن 

حساب  على Mobility احلركيه علىتعتمد  Cruiser Tank جوالة داببةكروسيدر ك  الداببةصممت 
كان   ضاً أي ،األملاينللجيش  األجناب ةامجهمو  كبريةسافات  التنقل مل Armour Protection احلماية

 من األملاينائه متنع اجليش كفو  سرعةااللتحام ب أثناءتنتج  اليتن تستطيع ملئ الثغرات أ ةسريع داببةيفرتض ب
  .ما عرفوا الحقا جبراذان الصحراء أواجليش الربيطاين  حماصرةاستغالل تلك الثغرات و 

 
لكاد تتحر  اب ةالسريع الداببةحيث كانت تلك  ،للغايةئة يالس ةيداهي االعتم الداببةكانت مشكله تلك 

ت دابابت الرغم من ذلك سامه علىاجليش الربيطاين لكن و  لدىة ئسي ةكسبها مسعأعطال ما األ ةبسبب كثر 
 طانيةالربيملاتيلدا داببة ا ةيامحثبتت أفقد  احللفاء لدىما  على البانزرت تراجع تفوق فرق ايداظهار بإب أخرى
 . 4\3مار  ابنزرضد هتديد دابابت  أفضل أداء
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 الدبابة ماتيلدا

 
جيدا  أداء و قدمت يف املقابل األملانيةمتاسكا ضد الدابابت  أكثر أداءعكس الكروسيدر قدمت املاتيلدا  على

 طالقإل ملم كان جمهزا فقط 40من عيار  Pounder 2مبدفع من طراز  مسلحةني يلاطيجدا ضد اإل
روميل  أدب إن جيدا ضد دابابت روميل لكن ما أداءقد قدم للتصدي للدابابت و  مضادةالسرعة  ةلياقذائف ع

هي عدم و  داببةالت تظهر نقاط ضعف تلك أللدابابت مع الدابابت بد ضادةمبزج استخدام كل من املدافع امل
 املهمة  يداحأالدفع  د حيث كان\م املدفعيةضد مرابض  فعالةقذائف  إطالق على قدرةال

 ا بعد شريمان فيمجرانت و  األمريكيةاجليش الربيطاين ابستخدام الدابابت  أبد حىتهذا  علىاستمر احلال 
 و املدفع اجلبار 4\3مار  ابنزرعن طريق مزج استخدام كل من دابابت  األمرهذا  علىتغلب روميل 
FLAK88. 
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لوقت و لكن يف نفس ا ،جمات جرذان الصحراء مرة بعد مرةهل بقيادة ثعلب الصحراء األملانلتحطيم  أدىما 
 احلاجةالنريانية و  خصوصا املتعلقة ابلقوةجوانب القصور الفنية و  اءأخفيف  األملانيةتنجح التكتيكات  أخرى مرة

عن  نزرالبافوقة عيوب ية املتاألملانت التكتيكات أخفالبانزر عن احللفاء ويف الواقع لقد املاسة لتطوير دابابت 
 ! فسهمأن األملان

 اجلديدة خطط تطوير الدابابت على ةبشدثر و أحينها لكنه  ابنزرقدرات فرق  علىليؤثر  األمرمل يكن هذا 
االطراف  لدى مواكبة التطور علىمن الدابابت القادرة  للغايةلوضع يصل هلم فيه القليل  األملانوصل  حىت
ا ن يتعافو أ لألملانمل يكن  ةلتبعات مميت أدىما  Too little Too late للغايةخر أيف وقت متة و يدااملع

اسة لتطوير قوات امل احلاجةزالت  ما عليهمدادات و اهلزمية يف الصحراء لوال نقص اإل األملان ىمنها مل يكن ليتلق
ل يف ب ،فريقياأليس يف صحراء  ،جائتهم الصدمة حىت األملانخمفية عن  جديدةدخال مناذج إعن طريق  البانزر

 .ثلوج روسيا
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 باربروسا 

 
 األسا من  م1941غزو روسيا يف صيف  مسألة علىالرغم من اعرتاض قيادات حبجم رونشتدت  على

 ددةاحمل لزمنيةا اجلداولاستحالة تنفيذ العمليات يف أمهها عدم اكتمال ميكنة الفريماخت و  موضوعية ألسباب
 .أحواهلا أفضلكانت يف   رضاأل على البانزرفرق  قادةن معنوايت أال إ ،هلا

حيث ظهر اجليش  ،لبلقان او  أفريقيارواب و أو ية يف بدألالنتصارات السهلة امل نتيجةيف معداهتم  قادةتعززت ثقة ال
يف عمق  وأكانت احلرب تسري بشكل جيد سواء يف الصحراء   الفرتةقافه يف تلك يإ كقطار ال ميكن األملاين

 منظومةيف  مم88خصوصا مدفع د و \م ةمزج استخدام كل من مدفعي تكتيك أدىقد و االحتاد السوفييت 
ال استمرت دابابت فمث النارية لقوةخصوصا يف ما يتعلق اب البانزرلتطوير دابابت  احلاجة اءخفإ إىلمتكاملة 

استمرت يف استخدام املدفع قصري السبطانة من  4 البانزرملم بينما  50تستخدم املدفع من عيار  3 ابنزر
 املهامجة القوةكانت السابقة و الرغم من ذلك مت استيعاب الكثري من الدرو  من احلمالت  علىملم  75 طراز

هو لدابابت اخلفيفة و الثقيلة لالدابابت  نسبةغزو فرنسا خصوصا يف  قوةلالحتاد السوفييت ختتلف جذراي عن 
ثقيلة من طرازات مار   داببة 2500بقوة  ةاألملانيالغزو  قوةالزمنية حيث جائت  الفرتةكبري ابلنظر لقصر   إجناز
 .4و مار   3
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 األمرقد عكس هذا و لدعم املشاة  ألسا قد استخدمت ابأخف و فقط من طرازات  داببة 950يف مقابل 
احلرب بعد  هناية ىتحه استمر وهو توج ،ألسا اب الثقيلةالدابابت  علىلالعتماد  البانزره لقيادات قوات التوج
 مقارنة لقتاليةا القيمةفيها دابابت متقادمة و مهمله  األملانه بشكل جيد و فيها واج األمورسارت  عأسابيعدة 

 .7-يت -و دابابت يب 26-كدابابت يت  لألملانمبا توفر 

 
  26-داببة يت

 
 7-يت-داببة يب
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 األملانيث تفاجئ ح ايةللغ يئةس ئةموعد مع مفاج على األملانالسوفيتية كان  األراضييف  أكثرلكن مع التوغل 
فقط القادرون  مهنأبم هقادخمالفا العتمن السوفيت و  عليهر متاما ملا اعتادوا يابنوعني جديدين من الدابابت مغ

 علىلة و اب الطيف املستقبل سيكون هلم دور بقلذ هبم يواجهون داببتني ثوريتني و إ ،صنع دابابت جيدة على
 .األملان

Kliment Voroshilov KV-1 

 
مدفع متعدد املهام من للغاية و بدرع ثقيل  املزودةو KV-1 طن 46كانت الوحش ذو الوزن   األوىل الداببة
 العام يف القصوى طالقت اإلايمدمن حينها و  األملان لدىكل ما توفر   علىالتغلب  علىملم قادر  76عيار 

الدابابت املتخصصة  علىممثاال جيدا  KV-1 خطر مميت كانت الداببة الداببةكانت تلك   م1941
 الثقيلةابت غري املعتاد ملثيالهتا من الداب علىحيث ضمنت حركية جيدة  معينةظروف قتال لبيئة و  ةاملصممو 

مقاومة للتجمد  أكثرل ز يلدالرخوة و حمر  يستخدم ا األراضيبسبب تزويدها جبنزير عريض يستطيع التعامل مع 
 ني ظهرت تلك الداببة كان التصميم متفوقا ابمتيازحو  1941يف العام جمهز خصيصا للشتاء القاسي و 

superb design   فعل ابل الداببةمعار  كورسك كانت  أثناءقد سادت ساحات القتال حينها لكنها و و
 أقل 34-يلتها يتعكس زم على الداببةو كانت تلك  اتجير الداببةخصوصا  األملانيةتعاين من تفوق الدابابت 

 .يراتاستيعاب التطو  علىقدرة 
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T-34 
جيدا للتعامل  جمهزة ىو هي كشقيقتها الكرب  34-هي الشهرية يت لألملان ىخر األكانت املفاجئة الغري سارة 

دائها وقد  أتاثر ن يأمنها يف استيعاب التطويرات بدون  أفضلقد كانت و  ةجواء القاسيالرخوة و األ األراضيمع 
 .اجلبهة علىالعامله حينها  4 البانزرنسخة  علىمتاما  ةكانت حني دخوهلا متفوق

 
 ،زن بدون االضطرار لزايدة الو  احلماية مستوىكحل عبقري لزايده   ،لذلك جائت دروعها املائلة  ضافةابإل

 ألسبابوا بذلك ن مل يعرتفإو  أملانياهلم أو مم فيما بعد و بال استثناء و كانت وكان هذا ابتكارا نقلته مجيع األ
 ةمبني لداببةاكانت ،صبحت الكابو  احلقيقي للفريماختأهنا أال إوزان  خفاأل رغم كوهنا الداببة سياسية

 على سطح الدابابتأ على ةن خطوط التلحيم كانت دائما ظاهر إالتجميع السريع بل  أمبد على ألسا اب
 .ية مجيلة التصميماألملانعكس الدابابت 
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لتطوير قد امتلكت بنية قابلة لكل كبري و بش داءمجيلة لكنها كانت صلبة األ داببةمقيا   يمل تكن أب

Superb Inbuiltability هذا  إىلال ميكن االشارة  احملاولةمن منافستها رغم  األملانمل يتمكن  ةبدرج
ملم و برج يشغله  76من مدفع  أكربمدافع ذات عيار  إضافةمما تظهرة الصور من سالسة  أفضلبشكل  األمر
افراد و مدفع  3استبداله بربج خمتلف متاما يسع ممني لتغيري الربج نفسه و طر املصاض الذي دىامل إىلفردين 
ج يف كل هذا النه علىو قد استمر الرو   طقماألال تدريب و  اإلنتاجخطوط  علىثري ال أت أيملم بدون  85

 ساسي يف فلسفتهم يفأ األمرن هذا أحيث  Armaata ـال خرياً أو  T90 AM ـال إىلانتهو  حىتدابابهتم و 
مل  34-ن ما وصلت له يتأال إ ىخر األالتطور هي  علىالكبرية  4البانزرالرغم من قدرة  على تصميم الدابابت

 .Best all round tank خالل فرته احلرب فضلداببة األما جعلها ال أخرىداببة  أي إليهتصل 

ما  34-حققته اليت يالذلكن كان التوازن  34-من اليت أفضلتصميم ما هو  األملانمكان بال شك كان إب
 good performance جيد أداء علىاحلفاظ و   produceabilityنتاجها بشكل كبريإمكن من 
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 قيقهحت األملانما مل يستطيع  ةبسعر مقبول كانت تلك املعادلو  كبريةنريان   قدرةو  ةيامحت مستواىو 
 لىعمهية لقلب التوازن األنفس القدر من  علىها الكبرية أعدادكانت الداببة الصحيحة للمهمة و كانت 

 .اجلبهة
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 الصحوة 

 
 حىت قلاأل لىعالفريماخت االنتظار لعام  علىلكن كان لداببة ثقيلة عاجلة و  احلاجةما سبق كانت  علىبناء 

الوقت  خرباهتم يف مقابل السوفيت كان هذامهاراهتم و  علىم حينها االعتماد عليهكان جاهزة و تكون الداببة 
 ةاملطلوب دادعابألث و أحدصبح طلب دابابت أخروا يف حتديث قواهتم حيث درجة أت يأل األملانحني فهم 

خربات  لىعبناء اجليش السوفييت و  قوةكانت التقديرات اخلاطئة عن   ،أسو أ األمورجلعل و  مر ابلغ الصعوبةأ
ملم بشكل  76عيار  من السبطانةجمهزة ابملدفع قصري  4الثقيلة من طراز مار   أملانياكانت كل دابابت   فرنسا

 طالقدفع سريع اإلمب الداببةتزويد  إعادة األملان علىكان   عليهو  اإلفريقية احلملةدابابت  عليهمماثل ملا جهزت 
 .اخلدمةحني دخول الداببة اجلديدة  إىلطويل السبطانة من نفس العيار 
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ية احلملة الروس بدايةيف و  فريقياأخدمت يف  اليتو  4مار   بانزررسم توضيحي الختالف التجهيز العياري لل

لذلك مت  ضافةالسرعة متعدد املهام ابإل ايلمدفع ع ة واجلانبية وإضافةماميمت تعديلها بزايدة الدروع األ نأ إىل
لرو  يستخدمها كل من ا أبد اليتجناب الداببة ملواجهة قذائف احلشوة اجلوفاء اجلديدة أ علىحلام دروع 

  .احللفاءو 

 



-34- 
 

 ةحمدودي داخل االحتاد السوفييت خصوصا مع األملانمعدل تقدم  علىابحلفاظ  ةات كفيلءجراك اإلقد كانت تلو 
من  كثرأل املمتدةالقتال  جبهة علىداببة من الطرازين  1000من  أكثرالداببتني حيث مل يتوفر للرو   أعداد
ن يقوموا أ بشكل ال يكفي ال Small contingents ميل ما فرض توزيعهم يف جيوب صغرية 2000

فرق خاصة عرفت  الدابابت يف قوةتركيز  على األملانيةمبهمتهم كما جيب حيث اعتمدت الفلسفة الروسية كما 
 . Tank Armies فيما بعد جبيوش الدابابت

 
 تزايدمع  تزايدي البانزرقوات  علىالسوفيتية لكن مع الوقت كان الضغط  طقماأل مستوىلذلك ضعف  أضف
 لذيابتقدم احلرب يف ذات الوقت  طقماأل أداءمع حتسن األمحر و اجليش  لدى 1الكي يف و  34-اليت أعداد
 .ىت معها عالمات كارثة كرب أه وبديلد يعاين تناقص ما األملاينفيه اجليش  أبد

******** 
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 الثالث ءالجز

 ةيداو االتجاه لبدائل اقتص البانزرفرق 

 
ت تظهر فجوة أتاج الدابابت اجلديدة بدنإب التأخرمع و  ملاناأل علىالضغط  تزايدالدابابت عدمية الربج مع 

مل املطورة كافية و  4 البانزر أعداداجلبهة الشرقية فلم تكن  علىخصوصا  األملانيةواضحة يف قدرات الدابابت 
 اخلدمة  من حيث وقت دخولأو يكن هنا  وضوح يف الصورة ابلنسبة للدابابت اجلديدة ال من حيث القدرات 

ددة  دارة مهمات حموذات قدرات نريانية معززة بشدة إل اإلنتاجدابابت سهلة  األملانا الوقت احتاج يف هذ
 قاف توسع تلك الفجوةيإرا هبدف يااجتاها مغ األملاناختذ  ضاً أي م1941كانت يف الغالب دفاعية يف العام 

 جوما عرف حينها مبدفعية اهلم أو األبراجرتكيز االهتمام ابلدابابت عدمية بو ذلك Stop Gap التسليحية
Assault Guns Sturmgeschütz  قد مسيت هبذا االسم لتمييزها عن مدفعية امليدانو Field 

Artilery   للدابابت  ضادةاملدفعية املوAnti Tank Guns . 

Sturmgeschütz  
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طار حمدود إ يف دا لكنو فعالة ج إقتصاديةالفكرة اخلاصة مبدفعية اهلجوم مل تكن جديدة لكنها  فإن ألسا اب
مدفع   إضافةالربج متاما و  والقيام بنزع ةته التشغيليءداببة معروف بكفاهبيكل  اإلستعانةهي و دفاعي بطبيعته و 

 . Super structureكبري يف بنية معززة بشدة

 
اخلاصة  لغياركونك ستستخدم قطع ا  للبناء واإلدامة قتصاديةكانت ميزات هذا التصميم بوضوح هي التكلفة اإل

نفس اهليكل  ىعل أكربوضع مدفع من عيار  إمكانيةهي  كرباألكانت امليزة و بدابابت عاملة ابلفعل ابخلدمة 
ملم املتعدد املهام كما  75من عيار  Pak-40 كان املدفع املستخدم هو   Stug 4يف حالة و املزود بربج 

توحة بنفس  التعامل يف بيئات مف علىدر فهو غري قا ،يف هذا التصميم كانت العيوب واضحة  ،هي املميزات 
يف عمليات تتسم بديناميكية حروب الربق كان تصميما دفاعيا ابمتياز لكنه كان كافيا لسد أو كفائة الدابابت 

اجلبهة الشرقية موما و ع جبهات القتال علىضد العدائيات  البانزرالفجوة يف القدرات النريانية املطلوبة لقوات 
 .خصوصا

-ت يتا التصدري لدابابإليهالفريماخت املوكل  لدىكانت الداببة الرئيسية   م1941العام  أية يف تلك الفرت 
 أطقمة ءفرصة لوال كفا أي لألملانملم مل يكن  50مبدفعها املتقادم من عيار  3-البانزرهي  1-كي يف و  34

 ة.األسطور صناعة جودراين جيل من قادة الدابابت كان له الفضل يف  أنشأية فقد األملانالدابابت 
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  Hermann Bix هريمان بيكس 

مبناعة داببة   ئفوج الذيكلية و   البانزرلفرق سطورة لنفسه و أصنع  الذي البانزركان هريمان بيكس من جيل 
بة من خراج الدابيلتة الوحيدة إلكانت حو من مسافات قريبة األجناب و من  إصابتهال و ان حإ حىت 1كي يف 

 الداببةانة مدفع سبط علىعن طريق التصويب يس عصران هذا يامبق حىتستحيلة ة مإطالقاملعركة عن طريق 
 !!نفسه

 
 مباشرة إصابة صاب مدفعهاأن أ خراجها من املعركة بعدإبجنح هريمان بيكس  اليتو  1داببة كي يف 

 الداببةقام بيكس بتدمري مدفع  حىت 1 -ات اليت فشلت يف اخرتاق دروع الكي يفطالقتظهر الصورة كم اإل 
 مثال بيكس و فيتمان و غريهم فقطأمن  األملانملم كان جيل قادة الدابابت  50بطلقة من مدفعه من عيار 

وات متفوقة اجلبهة الشرقية فقد حققوا انتصارات مبهرة ضد ق علىبشكل اتم  األملانية البانزرما مينع اهنيار قوات 
 األملانني كل من السباق ب أو بدفوق يف نوعية املعدات ت ابلتأيف احلجم لكن تلك القوات املتفوقة حجما بد

 .أفضلهندسة دابابت  علىالرو  و 
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ا ختذهلم التصنيعية كانت دائم أملانيان قدرات أال إ ،نفسهم يف هذا املضمار أل األملانثبات إالرغم من  علىو 
ناعية ان بقصف املناطق الصيكاألمر مع قيام الربيطانيني و  أسو ضاع لألو حتولت األ م1942ومع دخوهلم العام 

 . أملانياداخل قلب 

 
ضمان استمرار قدرهتم ية لاألملانالقاذفات  مدىبينما يف املقابل قام الرو  بنقل كل قدراهتم الصناعية بعيدا عن 

من  كثرأعملية نقل ابلتاريخ عندما متكنوا من نقل  كربت احلرب الضرورية حيث قام الرو  أباآلالنتاج إ على
 .هجرة صناعية يف التاريخ كربية فيما عرف أباألملانصنع كامل حتت النريان م 1900

1942 
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ابت ام ظهور جيوش الدابيف هذا الع بدأحيث  األملانااث مهمة يف احلرب بني الرو  و أحدسجل هذا العام 
 أيله سابقا ما مكن الرو  من تطبيق ما نظروا  ،1-كي يف   أقلو بدرجة  34-عمادها الداببة يتالروسية و 

جراد املذلة  ستالنيبعد هزمية و  جراد ستالنيعسكري كبري يف  إجنازنظريات املعركة العميقة ما مكنهم من حتقيق ت
  .يف طلب الدابابت اجلديدة األملانزادت ضغوط القادة 

 
مار   رز البانحد سواء بوصول  على األملانصلوات القادة متت االستجابة لضغوط و  م1942 يف شتاء العام و 
 .اتجير 6
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Panzerkampfwagen Tiger i Ausf. E 

 
 األملانقام  واحدةية ففي خطوة األملانيف تصميم الدابابت  quantum leap نوعيةنقلة  تاجيرمثلت ال
الوزن و  حساب علىت تلك اخلصائص الفريدة ءمضاعفة القوة النارية لكن جااملدرعة و  احلمايةمبضاعفة 
فقد كان للداببة  االعتماديةما عن أللدفع مقابل الوزن  مثاليةتت مبحر  ال حيقق قدرة أبة قد ة فالدابيدااالعتم

 ! و اجلنازير نفسها تعليقوصلت لل اليتالتقنية و الكثري من املشاكل 

داماهتا إلمعركة لكنها وموازاة بذلك مثلت عبئا كبريا  أيبالشك و رغم كل ذلك مثلت الداببة رقم صعب يف 
تت أن القتال بكل سالسة فقد ايف ميد ةكانت تتم هلا الصيان  اليتو  4 البانزرعكس  علىاملعركة  ضأر يف 

ل حتداي كبريا يف ساحة دامته متثإن كانت كبرية لكن كانت إو  ةهو ميز نيات غري جمربة كالربج املميكن و الداببة بتق
 .املعركة حيث عين تعطله خروج الداببة من املعركة

ستفادة من درو  احلملة الروسية و بذلك مل تتح هلا الفرصة لال م1940يف العام  اتجيرداببة بتطوير ال بدأ 
احلل  ،34- تصميم الداببة مقارنة ابليتالتساؤل املنطقي عن عدم توفر الدروع املائلة يف علىهذا ما جييب و 

 .ملدرعة ا حلمايةابلداببة و بدون التضحية اب داءلو طبق حلل كثريا من مشاكل األ الذي
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 34- ميالن الدرع لليتايارسم توضيحي يشري للزو 

 لو مؤقتا و  ،األمريهملون هذا  األملانلرغم من ذلك كانت الداببة ثقيلة التدريع بشكل كبري جعل ابلكن و 
 .ت القريبةايديف امل حىتيف الواقع كانت الداببة منيعة متاما ضد كل االسلحة الروسية 
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 تسليحا يف املعار  فضلما جعل الداببة األ  Flak 88ملم املماثل ملدفع ال 88ع من طراز و قد محلت املدف
كانت   ، م1943اكتمال تسلم الدابابت يف ينار من عام  حىتنظام تصويب توفر لداببة حينها  فضلاملعزز أبو 
ام مت تسليم عنفس ال يف ربيعو  ،قاتلة مؤكدة يف صفوف القوات الروسية  إصابة 400ابلفعل قد حققت  تاجيرال

 .املعسكر الغريب لدىالقلق يزداد  بدأو فريقي الدابابت للفيلق األ

 تايجرالربيطانيون يأرسون ال

ما ميكن  قصىأو ابلرغم من الضغوط العسكرية استطاعوا حتقيق  األملانن أفقط ظهر للغرب  يف خالل عامني
 .واحدة اتجيرسر داببة أن مل يتم آلا إىلنه أ األمورملصممي الدابابت حتقيقه ما زاد صعوبة 

 كي الربيطاينلحتديدا فوج الدابابت املال فقد جنحت القوات الربيطانية و هذا احلال طوي علىالوضع  ىمل يبق
كان الفوج ،   501 ابنزر ةتابعة للكتيبالاملانية  اتجيرسر داببة أعطاب و إمن  م1943ربعني يف العام األالثامن و 

 .تاجيرال لدى مم88ملم يف مقابل ال 57ابت تشريشل مسلحة مبدفع من عيار الربيطاين مسلحا بداب
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مرت  إحدى دابابت تشريشل قذيفةطلقت أتونس املعار  ب أثناءنه أكانت طلقة حظ ابمتياز حيث حدث 
 .ةخالئه للداببإسبب بتعطل الربج و فزع الطاقم و ما ت تاجيردفنت نفسها حبلقة برج السفل املدفع متاما و أ

 يميرت من تلك الداببةراسة كل سنتمتت د ،استنفار بريطانيا لكل طاقتهامن قبل الربيطانيني و  تاجيرسر الأبعد 
لك جورج الساد  شريشيل رئيس الوزراء الربيطاين واملسياسية ال تقل عن وينستون ت حىتت تقنية و مستواى علىو 

 .جل دراسة تلك الداببةأمن 

 
 
 :يلاربيطانيني للتيف تلك الدراسة خلص الو 

كانت متثل   تسليحها املوثوق وبدرعها و  ةممتاز آلية قتالية مجال نت الداببة من حيث القدرات يف اإلكا -1
 .ما ميكن للحلفاء تقدمية يف املقابل أي علىتفوق حقيقي 

 .احلركة تسبب هبا زايدة الوزن علىن للداببة نقطة ضعف تتعلق ابلقيود أبني ت -2
كان هذا و   Overengineeringعرفت فيما بعد ابالفراط هبندسة الداببة كانت للداببة مشكلة  -3

عمل  ليةآيعين االفراط هبندسة الداببة ابختصار هو تعقيد  4 البانزرية بعد األملانهو داء كل الدابابت 
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مر أاحتاج  أحياانً مثال  تاجيرمرا ابلغ التعقيد يف داببة الأاملعركة  أرضالداببة بشكل جيعل صيانتها يف 
ت تقريبا  ح و كانصالمن اجل اإل ملانياأل ةعادة الداببة كاملعادة تركيبه إلإصالح اجلنزير و إبسيط ك

 حىتو  34-عادة تركيب اجلنزير لليتإيف املقابل كانت  ملانياادهتا ألإعتستوجب  تاجيرعطال الأل ك
 .مر ميكن القيام به ميدانياأ األثقلالدابابت 

مكانية للتطوير والتعديل وكانت إ أيمل تكن متلك  4 البانزربعكس و  اجيرتن الأ ضاً أيخلصت الدراسة  -4
دي هلا تطوير وسائل التص فإنابلغ اخلطورة  ايلن كانت سالح قتإو  يلاابلتحمدودة االختيارات و 

سيعين الفشل يف   KV 1ـكما الو  تاجيرلكن ال ،وقت الداببة مسألةخصوصا من قبل السوفيت تعترب و 
 ! خرىأابحلرب العوام  األملانن استمر إهذا  ،عوام قليلةأار الستبداهلا يف ظرف رها االضطر تطوي

 يف وقتها سالحا مرعبا لدرجة انتشار مرض نفسي بني جنود احللفاء مسي رهاب تاجيرظلت ال ، نهايةلكن يف ال
حيث   ،ريق يف الط أخرىة ئسي ار اخبأللحلفاء كانت هنا   أسو أ األمورجلعل و !!! Tigerphobia تاجيرال

 م.1943م ستكون جاهزة يف العا اليتاخلاصة هبم و  34-اليت ىيعملون عل األملانكان 

 Panzer V Panther 5مارك 

 
 34-العتبارات سياسية فقد مت استنساخ خصائص اليت ألمراملباشر اب األملانالرغم من عدم اعرتاف  على

 حىتاجلنازير العريضة و و  ،تلكت الداببة نفس الدروع املائلةية املتوسطة اجلديدة فقد اماألملانحبذافريها للداببة 
 علىدخال الداببة إو مت  Break neck speed عجل علىمت تطوير الداببة  ،ملم 75نفس عيار املدفع 
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 ،املطلوبة لتقييماتاكمال االختبارات و إمن قبل  حىت ،جل عملية كورسك أنتاج الكمية املطلوبة من إلعجل 
 ينية احملر  شبه روتو  تعليقكانت مشاكل ال  ،كارثيا كما الكروسيدر الربيطانية القدميةقد كان قرارا  و 

ن بعض الدابابت كانت قد شوهدت تدخل املعار  بينما تشتعل فتحة العادم اخلاصة هبا لذلك مل يتفاجئ إبل 
 ! مةحنو الق ال صعودهم البانزرالتطور لقوات  هناية بداية تاجيرالثر و نابن يسجل ظهور الأمن  أحد

******** 
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 الرابع ءالجز

 نهايةنحو ال

لتضاعف بعد ت اببدأمث  ليةاقدراهتا القتو  ابنزرزان دابابت أو تدرجيي يف  تزايدكان هنا    1939منذ العام 
 . 1 ابنزرمن  بداية ىفكما نر  4 البانزر

 
 1 ابنزر

1939-1941 
  أطنان  6

 



-48- 
 

  2 ابنزر
1939-1942 

 طن  10
 ملم  20مدفع 

 
 3 ابنزر

1939-1943 
 طن 22 
 ملم 50مدفع 
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  4 ابنزر
1939-1945 

 (1989العام  حىتروبية و اجليش السوري و بقيت الداببة يف بعض اجليوش األ )
 طن 26 
 ملم 75مدفع 

 
 5 ابنزر

1943-1945 
 طن 50
 ملم 75مدفع 

 
 
 
 



-50- 
 

 6 ابنزر
1942-1944 

 طن 62
 ملم 88مدفع 

 
  B-2 6 ابنزر

1944-1945 
 طن 70 
 ملم 88مدفع 

 الداببة زتو اجت طن وأحياانً  70يب بوزن ال تاجيرحدود الوزن بنسخة ال قصىوصلت جهود تطوير الدابابت أل
حساب  على ذلك ىتألكن  ،ىة الداببة ال تضاهياطبعا كانت مح اتجيرهذا الوزن يف النسخة املطورة كينج 

عدد  على ايلابلتو  اإلنتاجقدرة  على األمرثر هذا أا كما يهعلفرض قيود كثرية احلركية و  علىبدوره  أثرما  ،الوزن
رات منذ العام بحسب التقدية فاألخري يف مراحل احلرب  البانزرزمة قوات أهي  عدادكانت األو الدابابت املنتجة 

داببة  400د عن جبهة ما يزي أييف ظرف و  أيابلكامل يف  البانزرمل تتوفر لقوات  ،احلرب هناية حىتو  1944
 !!قتالياً هزة جا
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 الف داببة من طراز شريمان  20000ن حيشدوا ما يقارب أفاء لمكان احلاجلبهة الغربية فقط كان إب على
و التقنية شرقا   عداديف األغراب و  عداديف األ ةمع تلك الفوارق املخيفاجلبهة الشرقية  على أسوأ األموركانت و 

 قلاأل علىتطلب فقط لتثبيت اجلبهات يشرقية و الغربية و ثبيت اجلبهة الن تأ األملانكانت تقديرات القادة 
درت خسائر ب قاحلر  نهايةبيف الواقع و  ،ملانيةأدابابت روسية ومثلهم غربية يف مقابل كل داببة  10تدمري 

دابابت روسية  4دابابت غربية مقابل كل داببة املانية و  5عكس الشائع ( ب  علىاحللفاء و السوفيت ) و 
 .ملانيةأبة مقابل كل داب
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 والسوفيت احللفاء لدى عدادالرغم من تفوقه يكفي لوقف التفوق الكاسح يف األ علىو  داءمل يكن هذا األ

 ! األملانمقابل 

 الحلفاء و دبابة شريمان

ه احللفاء ضاعة الوقت لتطوير دابابت ابلغة الثقل اجتإكانت فلسفة احللفاء مشاهبة لفلسفة الرو  بدال من   
مت التطويرات بسهولة و  إضافةو  اإلنتاجبسيط التصميم و يقبل  ، Workable Designعامل لنموذج 
حها ضأو كان ريمان مليئة ابلعيوب التصميمية و كانت الش  34-عكس داببة السوفيت يت علىتاجه نإبالتوسع 

عطال قليلة األ ،ة عسري ،ليةاة عيداسهولة اشتعال الوقود لكنها يف املقابل كانت ذات اعتمالسيلويت املرتفع و 
 .ضخمة عدادنتاجها أبإمكان وابإل
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 منوذج الشريمان التقليدي
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 حىتسط و انتهاء مبعار  الشرق األت معار  اجلبهة الغربية و أو قد ر  Fire fly يفال ريامنوذج شريمان ف

 اإلسرائيلي.و قد حاربت يف صفوف اجليش  1973حرب اكتوبر عام 

 
 فيها بشكل دراماتيكي احلمايةما رفع  34-ة اليتيايكان محاألمر يها شريمان جامبو و قد قلد ف

 عضها للسوفييت للمساعدة مبجهودهمهداء بإن مت ألدرجة  للغايةضخمة  عدادكانت الشريمان منتجة أب  
 .احلريب
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 األمحرداببة شريمان جامبو عاملة يف صفوف اجليش 

داببة متخلفة ها كأو حيث ر  ،دخال الداببة للجبهات مروا إبيكان ابمتنان لكنهم مل يغااألمر قبل الرو  هدية ت
 ! 34-متاما مقارنة بداببتهم يت

كانت الداببة   ،ملم 85غراض من عيار السرعة متعدد األ يلامبدفع ع يفال ريامع تطوير الداببة للمعيار ف حىت
عن  إصابتهايد كية مت أتاألملان ن قليل جدا من الدابابتأومن اجلدير ابلذكر  تاجيرعن مقارعة ال بعيدة متاماً 

هلجمات ما عن طريق اإاجلبهة الغربية قد دمرت  علىية األملانطريق الشريمان حيث كانت معظم الدابابت 
ند نفاذ ع كثريف احلاالت األ أوعطاال ميكانيكية أما عن مواجهتهم أها أطقمبواسطة  أكرببدرجة  أواجلوية 
 !! الوقود

  ألملاينااجملهود احلريب  علىثري بشكل جدي أت ابلتبدأليات احللفاء اجلوية كانت عم  م1944منذ العام 
 .نهايةيف ال لبانزراخلنق فرق  أدىطع الغيار بشكل قخري شحنات الوقود و أحيث تسبب القصف املتواصل لت
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 تاجيرت الدت قواأفقد تدريبهم املميز ها و أطقمهي خربة و  نهايةال إىل البانزروحيدا احتفظت به قوات  شيء

 .القليلة العدد بشكل بطويل شهد له اجلميع

 فيتمان مايكل

فيتمان من  ايكلممن دون احلديث عن اسم ارتبط كثريا بتلك الداببة و هو  اتجيرال ميكننا احلديث عن داببة 
عددا ضخما من دابابت احللفاء  إصابةفيتمان مسؤل عن  مايكلكان   األوىل Panzer SS البانزرفرقة 

يف شهر يونيو من العام إصابة ضد دابابت السوفيت و  130حد سواء فقد سجل له تسجيل  علىفيت السو و 
 ،أملانيارعة وصوهلا من بنفس س تاجيرمت نقله للجبهة الغربية يف تلك الفرتة كان يتم تدمري دابابت ال م1944
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  سطورتهأ غسطس من نفس العام ومعها انتهتأفيتمان مت تدمريها يف شهر  مايكلداببة  حىت
 .ال ميكن استبداهلا تاجيرالكانت تلك اخلسائر يف دابابت  ، ت ذلك الوقيف

 
يف  ألملانلابلرغم من قصف احللفاء املستمر كان الدابابت القليلة املتوفرة و  أعدادابلرغم من و  م1944يف العام 

ري ابت لكن كانت اخلسائر جتمتعددة الطرازات مبا فيها الداب ةمركبة قتال مدرع 20000اجلبهة ما ال يقل عن 
  لألملانداببة املتاحة  400ترتقب االهنيار التام فمن ال البانزركانت قوات   عليهو  ،يف العام آلية 23000مبعدل 

 علىجاهزة للعمليات  اتجيرداببة من طراز  70ال إ األملان لدىمل يكن  م1944كما سبق الذكر يف العام 
القوة الصغري  كانت تلك  ،ةيف الصيانأو ما تعاين من نقص القطع إت فكانت ما ابقي الدابابأاجلبهة الروسية 

رية كان احللفاء يتمتعون بسيادة جوية مطلقة منعت ال فقط ح  ،اجلبهة الشرقية على تاجيرسطورة الأمن صنع 
بسبب  هم من ذلك عمليات استبدال اخلسائرألانواعها و أالعمليات اللوجيستية بكل  حىتعمل القوات بل 

تلك املرة مستخدمني  ،خليار الدابابت عدمية الربج  األملاناجته  أخرىمرة ية و األملان البانزراالستنزاف الكبري لقوة 
 .تاجيرابل مقارنةوزهنا اخلفيف نسبيا تها اجليدة و ياثر مستغلني محانبهيكل ال
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Jagdpanther 

 
 ليةمن اآل 3قابل ثر تنتج يف املنابية لداببتني تاجاإلنكانت الطاقة   اإلنتاجفعن  ،كان الرهان تلك املرة انجحا

سر جناح هذا  Pak-43 بعد تركيب مدفع من طراز ليةازادت قدراهتا القت اليتو  Jagdpanther اجلديدة
 ألملاناهم التساقه مع طبيعة العمليات حينها حيث كان ألكن وبدرجة  ةالنموذج مل يكن فقط خلواصه الفني

الكمائن  دادعم إبو حيث تق يلااجلديدة بشكل مث ليةدت فيه اآلأبشكل حصري حياربون معار  دفاعية 
  .من مرابض اثبتة مث تعيد متوضعها طالقاإلو 
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 ثرناب ايخت ليةصور توضح متوضع املدفع يف اآل

  األبراجتطور الدبابات عديمة 

ة من املدمر  األملانيةت عدمية الربج يب تطورت الداباب 6 البانزر حىت 1 البانزرمنذ  األملانيةكما يف الدابابت 
 تضاعف كل من القدرة النريانية شهدتو  اتجير الوحش املعدين ايخ حىتو  1 ابنزرالتسليح البسيطة التصميم و 

 .املدرعة احلمايةو 
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 1ماردر 

1939-1941 
 طن  4.6
 ملم 47عيار 



-61- 
 

 
 3ماردر 

1941-1943 
 طن  10
 ملم 75عيار 
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 3ستوج 

1940-1945 

 )1967بواسطه السوريني يف حرب العام  ضاً أي ليةخدمت تلك اآلاست ( 
 طن 23.9 

 ملم 75عيار 

 
 

 4 بانزرايخ
1943-1945 

 طن 28
 ملم 75عيار 
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 انشورن
1943-1945 

 طن 27
 ملم 88عيار 

----- 
 تنافيلأفرديناند 

1943-1945 
 طن  68
 ملم 88عيار 

 
 ثر نابايخ

1944-1945 
 طن  51
 ملم 88عيار 

 



-64- 
 

 
 تاجيرايخ

1944-1945 
 طن 77
 ملم 128عيار 

 عداداأل علىناقصها ثر تإ ،ةاستهلكت وقتا و موارد مثين البانزركما يف هذا التطور الكبري يف القدرات و  لكن مع
 خلدمة العملية هي النموذج املطورت اأر  اليتخر النماذج املطورة آكانت  اإليهشد احلاجة أب أملانياكانت   اليت

 .اتجيريب القلعة املتحركة كينج  راتجيمن الداببة 
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Panzer 6 2B King Tiger 

 
 cm Flak 8.8عكس مدفعية الفال   علىملم لكن و  88فع املوثوق من عيار محلت الداببة نفس املد

قد كان و  ىال تضاه ةة مدرعيامع مح mm 71 88مدفع ابلغ القوة  اتجيرمحلت الكينج  18/36/37/41
كانت   نإو  البانزرمنها خط تطوري يف مسرية  أكثرلكن كانت الداببة حل ايئس  ار ثر عظيم يف املعأللداببة 

اجلاهز  ،داببة 470 يف حدود للغايةاملنتجة كانت قليلة  عدادفاأل اليومري يامبع حىتخصائص الداببة جيدة جدا 
طنا كان ميثل احلد  70تعدي ال الذيكن يف املقابل كان وزن الداببة و من ذلك بكثري ل أقلمنها للقتال كان 

 ،وةالرخ األراضيبعض  علىكما منع الوزن الداببة من التحر   ،حمر  بتلك الفرتة أيو  تعليقنظام  يأل قصىاأل
حيل نقلها كان من املسترواب بتلك الفرتة و أو مكان الداببة عبور معظم جسور الطرق الضيقة كما مل يكن إبو 

 للغايةريا كب  أصالً ودها كان استهال  الداببة للوقود النادر نقطة حيث هنا  حاجة ماسة لوج يابلقطارات أل
تصميم  ،رغم تفوقها سباب اعتبار تلك الداببة وأكانت تلك القيود مثلت الداببة عبئا لوجيستيا كبريا   يلالتابو 

 !!!فاشل 
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 االنفصال عن الواقع

ما إ  حالة تشبهويف اتجيرلكينج تت هبا دابابت سوبر ثقيلة من نوع اأ اليتالرغم من وضوح العيوب  على
منوذج  لىعيعملون  األملانكان ،من العسكري أكثرالعامل النفسي  علىاللعب أو االنفصال التام عن الواقع 

 واحدةملم دفعة  100ب أكربمبدفع طن و  128بوزن  7مار   ابنزرهي الداببة حجما من الدابابت و  أكرب
 !!! األملانثقل داببة امتلكها أعن 

 
 أو MAUS  و اهذا النموذج اسم م علىبنوع من الدعابة  األملانطلق أية األملانعكس الطبيعة  لىعو 
االختبارية  سر النماذجأام االختبارات ومت إمتاملعار  حيث انتهت احلرب قبل  ىن تر أ  و امل يقدر للم،  رالفأ
 .ربعة من قبل الرو األ
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  نهايةال
ت بدأفقد  هايةنجعلتها تقود نفسها بنفسها لل اليتية و األملان بانزرالمع انتهاء احلرب وضحت مشاكل قوات 

ة كان للتفوق يف مفارقة غريبابل التهديدات الغربية و املشاكل مع توقف التطوير للنماذج املتواجدة يف مق
ء املستقبل عن استقرا اناألمل البانزرن يعمي قادة أذلك لكن مل يكن للتفوق التكتيكي  دورا يف األملاينالتكتيكي 

 مماأ ألملاناحني وضع  األمورعن تلك  البانزرعماء قادة إ يف األملاينما خيفيه لكن سامهت نظرية التفوق و 
ين بنماذج جديدة متاما تبأو  عدادحل مشكلة األه وقابليته للتطوير و يتدااملثبت اعتمما تطوير املوجود و إخيارين 

واكبة التهديدات وجود ملاختيارا خاطئا بعدم تطوير امل األملانر ضد عامل الوقت مل يكن يرحم يف احلالتني اختا
ث وراء مناذج هدوارها و ذهبوا للشدة لتنضج وتستطيع القيام أبعطاء النماذج اجلديدة وقتا حتتاجه بإمع عدم 

 .تاجيركال  اإلدامةمناذج صعبة أو ثر نابغري انضجة كال

 إىلو  تاجيرته الترك الذيثر الرغم من األ علىثري قاتل فذو أت دروعا األثقلو  كربألاب األملانكان هو     ضاً أي 
توازان بني كل عناصر جناح الداببة السبع لتصميم تواضعا و  كثراأل 34-كانت اليت  ،اتجيرحد ما الكينج 

 مهاله خصوصا معإخصوصا مع عامل الكم وهو عامل ال ميكن  ،ن القتالدىاالدابابت هي من سادت مي
 .حد سواء علىمبفرمة اللحم و املعدن  ا شبهتلطامل اليتمعار  الدابابت و 

 متت
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